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• Vyhlasovateľom jubilejného XV. medzinárodného 
festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2009 je 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
organizátorom Slovenská agentúra životného prostre-
dia Banská Bystrica. Festival Envirofilm je členom me-
dzinárodnej asociácie festivalov o ochrane životného 
prostredia ECOmove International (www.ecomove.de). 
Cieľom festivalu Envirofilm je predstaviť a oceniť nové 
filmy, videoprogramy a televízne programy, ktoré svojím 
obsahom a umeleckou úrovňou pomáhajú šíriť myšlien-
ky ochrany životného prostredia a prírody. Festival sa 
koná v dňoch 11. – 16. mája 2009 v Banskej Bystrici, 
Banskej Štiavnici, Zvolene a Kremnici. Leitmotívom 
Envirofilmu 2009 je Medzinárodný rok astronómie.

• Spolu do pätnástich ročníkov festivalu filmári z 
celého sveta zaslali viac ako 1 500 filmov. Hlavná cena 
Envirofilmu tri  razy putovala do Indie (1999 – Vôľa 
obetovať sa, 2002 – Sloboda...! a 2006 – Dáždnik), 
dva razy do Dánska (1997 – Páchnuci hrniec s rybami, 
2007 – Ničiaca dohoda) a dva razy zostala doma, na 
Slovensku (2000 – Arktické topenie ľadovcov zväčšuje 
hladinu vody v moriach, 2001 – Tajomné Mamberamo). 
Po jednom raze hlavnú cenu získali Španielsko (1995 – 
Bocian biely), Švédsko (1996 – Sofrosyne), Holandsko 
(1998 – Vojna mravcov), Poľsko (2003 – Zobákom a 
pazúrom), Česká republika (2004 – Myslenie vody), 
Maďarsko (2005 – Nové Eldorádo) a Švajčiarsko 
(2008 – Greina).   

• Tento rok filmári z 33 krajín sveta (v histórii fes-
tivalu najväčší počet krajín) zo štyroch svetadielov 
(Európa, Ázia, Austrália, Amerika) prihlásili do súťa-
že 141 filmov. Najväčší počet filmov poslali nemeckí 
autori (38). Ďalej, čo sa počtu filmov týka, nasleduje 
Slovensko (23), Česká republika (11), India, Taliansko 
(7), Belgicko, Španielsko, Maďarsko (5), Holandsko, 
Čína (3), Kanada, Francúzsko (3), Macedónsko, 
Bulharsko, Uzbekistan, Dánsko, Veľká Británia (2), 
Austrália, Škótsko, Taiwan, Rakúsko, Nový Zéland, 
Srbsko, Arménsko, Fínsko, Izrael, Švajčiarsko, Turecko, 
Japonsko, Island, Chile, Bosna a Hercegovina, USA (po 
1 filme). 

• Výberová komisia, ktorá zasadala 20. – 23. 
februára 2009 v zložení Kateřina Javorská (SR), Steve 
Lichtag (ČR), František Palonder (SR) a William C. 
Parks (USA), vybrala pred medzinárodnú festivalo-
vú porotu 52 filmov (najviac filmov Nemecko – 18, 
Slovensko 10 filmov) a 7 filmov pred detskú porotu. 
Už tradične je najpočetnejšie zastúpená kategória doku-
mentárne filmy, v ktorej súťaží 32 filmov. Medzinárodná 
porota bude opäť hodnotiť aj amatérske filmy a filmy 
propagujúce cestovný ruch.

• Do medzinárodnej festivalovej poroty v jubilej-
nom 15. ročníku Envirofilmu zasadne už po pätnásty 
raz Ferenc Varga (Maďarsko), Kateřina Javorská (SR, 
deviaty raz), Steve Lichtag (ČR, šiesty raz), William C. 
Parks (USA, štvrtý raz), Yossi Weissler (Izrael, druhý 
raz). Nováčikmi v porote sú Teodoro Mercuri (Taliansko) 
a František Palonder (SR).

Envirofilm 2009 v skratke
• Detská porota, zložená zo žiakov banskobystric-

kých základných škôl, hodnotí vybrané filmy od 8. 
ročníka festivalu (2002). V tomto roku bude hodnotiť 
sedem filmov. Sú to filmy Blulandia (Taliansko), Ako mô-
žete vy ovplyvniť klimatické zmeny! (Belgicko), Bobor, 
losos a strmé bralá (Nemecko), Aj sík jú (Slovensko), 
Neviditeľný fotograf a vtáky (Maďarsko), Mokrade 
(Veľká Británia) a Objím ma (Holandsko).

• Prehliadky súťažných filmov a nesúťažných filmov 
pre deti a mládež, už tradične obohatia filmy z archívu 
Slovenského filmového ústavu, v troch pásmach zame-
rané na víťazné filmy z jubilejného dvadsiateho udeľova-
nia najstaršej filmovej ceny na Slovensku IGRIC 2009, 
na slovenskú enviroklasiku a aktuálne na archívne filmy 
tematicky sa viažuce k Medzinárodnému roku astronó-
mie. Organizátori festivalu pripravili aj prehliadku nesú-
ťažných filmov s témou astronómie a kozmonautiky. 

• Medzi sprievodnými podujatiami dominuje det-
ská výtvarná súťaž Zelený svet, ktorá sprevádza 
Envirofilm od jeho druhého ročníka (1996). Do 14. roč-
níka Zeleného sveta, ktorý sa nesie v znamení motta 
Všetko je vo hviezdach, 3 149 autorov zo 400 škôl, 
pod vedením 606 pedagógov prihlásilo 3 390 prác 
(98 prác od 93 autorov prišlo zo zahraničia). Výtvarné 
práce v kategóriách kresba, maľba, grafika a kombi-
nované techniky, čiernobiela a farebná fotografia, ani-
movaný film hodnotila porota v zložení Miroslav Cipár, 
Ladislav Vojtuš, František Tomík, Tomáš Čepek a Sylvia 
Havelková.

• Z ďalších sprievodných podujatí v centre festiva-
lového diania, v Banskej Bystrici, určite zaujme beseda 
Vesmír – Zem – Človek, na ktorej sa budú premietať 
filmy o kozme, astronómii a vedeckých pozorova-
niach v Antarktíde a besedovať s hosťami Rudolfom 
Schusterom, Petrom Dolinským, ktorí Antarktídu nav-
štívili a Máriou Gallovou z banskobystrickej Hvezdárne. 
V slovenskej premiére diváci uvidia americký celove-
černý dokumentárny film Modré zlato: Vojny o vodu, 
recenzentmi označeného za najlepší film o vode na 
trhu. Ďalšími zaujímavými sprievodnými podujatiami 
sú besedy Okná vesmíru dokorán (premietanie filmov a 
beseda so špičkovým vedcom, astronómom, astrofyzi-
kom Jiřím Grygarom (ČR), a Olympijské hnutie, šport a 
ochrana životného prostredia (premietanie filmov a be-
seda s Máriou Mračnovou, Petrom Korčokom a Jurajom 
Bobulom). Samozrejme, nebude chýbať ani stretnutie 
s novými dobrodružstvami Pavla Barabáša a Steve 
Lichtaga. Súčasťou festivalu je aj tento rok medzinárod-
ná konferencia Krajina – Človek – Kultúra, udeľovanie 
národných značiek Environmentálne vhodný produkt a 
zaujímavé výstavy. Bohatý sprievodný program ponú-
kajú aj ďalšie festivalové mestá.

• Slávnostné odovzdávanie cien Envirofilmu 2009 
sa uskutoční tradične na Zvolenskom zámku a festival 
ukončí prehliadka víťazných filmov v sobotu 16. mája.

• Pofestivalové prehliadky filmov Envirofilm 2009 
budú vo viacerých slovenských mestách.            (gudz)
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